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ÔLEX YE YARALAXAXLARI:-\ BLAXÇOSC ,\lA.ALESEF GlTTİKÇE YÜKSELİYOR 

Ankara : 29 Hususi J - Mem-
lcketimir.de görUlmenıiş misli habr
lnnnıayan zel zcl e felaketi karşısında 
hukumetimiz butu n imkan ve va-;ıta . 
!arla felaketzedelere yardım etmekte· 
dir. . 

Kızılay başta olmak Uzı-re butun 
ll'lemlekct teşekkulleri, mektepliler 
'\'e halk felalı..etzeodelere para iaşe ..-e 
ihata hususlarındn 11.umkıın olan bu 
tun ,yardımlara kosmakt:adu'. 

Memleketin muhtelif noktaların
dan hareket eden erzak dolu trcnleı• 
:ı:eh.:ele ınahall ine \'asıl ol muşlardır. 

Buyuk Millet Meclisinde teşekkul 
eden milli yardım komitesi re.isi ve 
Meclis Rei-;i Abdulhalik Renda vila
yetlere bir<.'r tamim göndererek her 
TilAyeHe .vedi~er ve her kaza merkez
lerinde azami beşer kişilik yordım ko· 
ısıitcsi teşkil olunmasını ve Cumhuri. 
yet 1 lalk Partisi te~kilatiyle (Kızılay 
teşkilatı mevcut olan yerlerde bu 
teşekkuller reislerinin .komite azası 

111e.~ anındn mutlaka bulunma-;ım tensip 
ve her komitenin nakdi veya a.~ nJ 
iemin edeceği tekmil teberrUnh mak
buz mukabilinde en yakın Kızılay 
şubesine tedim etmesini ve bu yar
dım işlerinin verimli neticder verme

mesi için her maballin en buyuk mul · 
kiye memurunun ko~itcler mesailerini 
takibetmelerini ve bu teşeklulllerin 

azami sUr'atle işe başlamalarını rica 
oıtmdktediı·. 

- Gerisi üçünü S ayfada -

Raşşehrr lcııdınlı ğ11ıın zr.lzelP. .felüketi kaışısında tıa~ıl t9plu bir halde yardım 
hareketıne k ılkıştılfını gelen lrnherlerden anlamaktayız . R 0 smimiz , lıayırsever 
k adıntarımı= birli{!inin hamisi çok sayın .Meı.1hibe lnörıünii. gö sıermelttedir. 

,-----------------------------------------------------------------, 
Halkevinıizin zelzele felaketzedeleri 

teşebbüsü • • 
ıçın güzel bir 

Bir ve meyve! tatlı •• gun et, 
• "" . 

yemıyecegız • 
Dünkü nushamızd a felaketzede vatandaşlarımıza ve Meyve masraflarını toplıyacak lir. 

yapılacak yardımın daha geniş bı r şek i lde olmasını ve Bugün saııt on altıda Halkevinde elliye yakın ba-
bütün hemşerilerimizin bu fedakarlığa iştirakin temin yanımızın iştirakiyle ikind ve daha geniş bir toplantı 
İçin bir fikir ortaya koymak ve b ir gün şeh i r halkının yaparak kollar ayrılacak vazifeler taksim olunacaktır. 
et, tatlı ve meyve yemiyerek bunlar ın parasını felaket- Bızim de hemşerilerimizden dileğimiz, Halkevinin 

Felaketzedeleri
mize dünyanın 

yardımı 

Dun aldığımız haberlere göre, zel
zele felaketinin butun dunvada. bu
yuk teeso;Urleri uyandırmışt;r .:ı ıcr ta 
rafta felaket zedelerimize ryardım 
te-:-cbbuslcrine girilmiştir. 

Romanyıı. 10,000,0lJO leyle Yuna.· 
nistan 10.000 lira nakit ve bu kıy

mette c~ya ile ilk yardımlarını yola 
çıkarmışlradır. Diğer taraftan Milietle1' 
cemiyeti <le f elakctzedelere .'· ardım 
tt-".iebbucıUne geçnıiştir . 

........................ 
BENiM GÖZÜMLE 

En büyük 
kuvvetimiz 

NEVZAD GÜVEN 

F daketlcr, kötu gUnler insanlar 
içi ekseriya bir mihenk ta~ ıdıı· 

akli "elim, soğuk kanl ılık, rub c;ala · 
beti hcp kau gUnlerde meydana çıkar 
felaketler mllletler içinde aynen böy 
ledir. Milli birli!<, yurddaş sevgisi, top• 
r.:ı.k se\·gi .. i gibi milli kun·t:tlerde hep 
felakctlcr karşı!'ındn belli olur· Elha· 
sıl felaket ferdlcr içinde. milletler 
içinde hakiki bir :ıyMdır. İç kuv\•d· 
lerirıi, veya zaflarını a ncak b11 :ıyna· 
da görebilirler· 

Bir çok defalar kendimizi gördu · 
ğUmUz bu ayneye, bngUn bir kerı·c da. 
ha bakmış oluyoruz . Mcmle-keti mizin 
geniş bir mıntıkasında vukua gelen yer 
saJlanbsı bizim için hakiki bir fela
ket olmuştur . Bu felaket karşısın · 

da. duyduğumuz tecsstır muhakkak ki, 
çok buy u.ktur. Faknt bu teossUr bizi ına 
nasız bir yese duşurerek ha kik i va
zifemizi unutturamamıştır. Turk mille 
tinin akli selimi , mi ll i beraberliği, ruh. 
yUksekligi derhal harekete geçmiş ve 
memleketin bağrında açılan buyuk ya 
rayı sar mak için gayretler fedakarlık 

lar başlamıştır. Turk milletinin ııcı ,ın 

da yeis olmadığım bir kerre daha gö 
rUyoruz. Felak etler bizi ancak daha 
çok çalışmağa, daha iyi dttşUnmeğe vı:
hareket etmeğe sevkedebilir. 

Milli Şefin Erzincan valisine çek 
tiği telgı·aftaki bir tek el.iml e Turk 
milletinin yeni ruhundaki bu karak· 
teri.,tiği çok veciz bir sur ette ifnde
edi_yordu : 

"HARABELER ÜZERiNDE MAMU· 
RELER KURACAGIZ ,, 

Hde yurıdaşlarımıza vermesini teklif etmiştik. Bu tek· küçük bir teraR-at ve fedakarlık istiyen bu sesine ku-
lifi yerınde bulan Halkevimiz Sosyal Yardım komitesi lak vererek o gün hazır bulunmasıdır. Bu muthiş zelzele felak eti :bizim 
derhal toplanarak bu işi tahakkuk ettırmek üzere ted- 3 k K ç b için yı:ni bir imtihan oldu. Bir kerre 
birler almış ve 3 ikinci kanun Çarşanba gününü ( fe UTı i İnci an un arşa n a daha ayne_ye baktık ve kendimizi gör 

ketzedelere yardım gUnU ) olarak tesbıt etmiş· dc.k : 
t . Bu g ünü hatırı n ızda tutun Milli birligi çelik halkalarla örUl· rr . 

Daha evvel lıeyannameler bastı ı ılarak evlere dağı- O g Un et, t atlı ve m e yve i ç in vereceğiniz muş, -;aaddi, felaketi duşunccsi, arzu. 
lılacak ve o gün hayır sever bayanlarımızdan müte- il arayı, bUyUk te13keta uğramıf vatandaşla · 1 ~u bir, saadetten gevşemeyen, felaket • 

şekki! sekiz, on kol ev ev dolaş::ı ı ak o günkü et, tatlı rımza sekl a ym., ı tt:n korkınayan bir milletiz.· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ! Bu ~zim en buyuk kuvvetim~· 
dir. 
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Abone şartları 

Pamuk İhracatçıları Bi rliği Kongresi ı Vakıflar apartmanı 

12 Aylık 
6 Aylık 

3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 

1200 
600 
100 
100 

l -Dış memıeı..etler ıçın Abone 
btdelı değışme1 yalnl7 posta masrafı 
zammedilir. 

\idare Heyeti intiha hında 
yolsuzluk iddia ediliyor 

temeli atıldı 

V ... kıflar idaresinin şehrimizin 

, muhtelif köşelerinde apartmanlar in· 
şa ettirm~kte olduğunu evvelce yaı 

mıştık. V .ıkıflar dünde Abidinp;ışa 

caddesinde kurmaya karar verdiği 

büyük apartmanın temelini törenle 

atmıştır. Bu apartman da aile meske 

ni olarak kullanılacaktır. Binanın ilk 

bahara kadar ta mamlanma . ..;ına ça· 
lışılacaktır. 

2 - ilanlar ıçın 
caat edilmelidır. 

ıdareye müra-
Adana ihracat tüccarları 

kongreyi terkeltiler 
- ------

Kız lise si talebeleri nin 
yard 1m1 Avustralyada asker 

toplanıyor 

Sidney: 29 (Radyo) - A .. us 
tralyada ıki sınıf daha askere çağı

ı ildı. 

Evvelce yazdığımız gibi Çuku
rova Pamuk İhracatçıları Birliğine 
kayıtlı Mersin ve Adana tüccarları 
dün saat 15 te Ticaret Odasında 
toplanmışlardır. Bu içtimada idare 
heyeti seçimi vardı. Bu hususta 
kongrede bir çok miinakaşeler ol· 
muş ve intihaptan iyi bir netice alı

namamı\ihr. 

Umu ınl meclis hazırlık l arı 

Musolininin Papayı 
ziya reti 

Roma : 29 (Radyo) - Musolini 

perşembe günü Pdpayı ziyaret ede· 

cektir. 

Romadaki alman elçisi 
dün 8erline gitti 

Roma : 29 (Radyo} - Romada
kı Alman elçisi Ber lin~ hareket et· 

ıniştir. 

Alma oyada gazete telgraf 
larına sıY.ı sansür kondu 

Berlin : 29 (Radyo) - Alman· 
yada gazete telgraflarına sıkı bir san 

~ür vazedilmiştir. 

Bir İngiliz devriye 
gemisi battı 

Londra ~ 29(Radyo) -·· lngiliz 
Amirallığının teblığ ettiğine gö•e, 
Lankting devriye gemi.si batmıştır. 

mürettebat 14 kişi idi. 

Yapılan münakaşe sonunda, l 8 i 
bulan Ad<>na pamuk ihracat tüc· 
carları yapılan bazı yolsuz hareket· 
!erden dolayı kongreyi tl'rkederek 
yapılan seçimlere iştirak etmemiş· 

!erdir. 

Ceyhanda felaketzedelere 
yard1m teşebbüsleri 

Ceyh~n : 29 [ Husu~i J - Şi 
mal doğu yurddaki zelzele felaket· 
zedelerine yardım için Kaymakamı. 
mız Bekir Hilmioin reisli)liode bir 
komite trşekkül ~tmiş ve derhal faa 
liyete geçmiştir. Toklanan yardım 

miktarını bildireceğim. 

ŞEHİRDE HA v A 

Şehrimizde dün, gök yüzü kapalı 
hava rüzgarlı idi. En çok sıcak 10 
derece idı. 

Şehrimiz kız lisesi talebeleri 
zelzele felaketzedeleri için araların
da 98 1 ra tlli kuruş toplıyarak kı
zılay emrine vermişleıdir. 

Bir Şubatta toplanacak ola'n Vi· 
!ayet umumi meclisi için şiındiden h~· 
zıı lıklar a başlanmıştır. 

--- - --------- -

Vatandaş 

Hava Kurumu na aza ol 

1 

Hava kuvvetlerimizin ço

Aalmasana yardım ediniz ! 

-

lngilterede şeker 
et vesika ile 

Londra : 29 (Radyo) - İngil· 
terede şeker istihlaki vesikaya tabi 
tutulmaktadı r. Her şahsa haftada 
300 gram şeker verilecektir. 

Et te vesikaya tabi tutulacaktır. 
Halkın şimdiden kasaplara müracaat 
ederek kayıdlarını yapt ı rması ilan 
edilmiştir. Et vesikaları 15 Kanun. 
sanide verilecektir. ı 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO DIFüZiYON 
POSTALARI TÜKKIYE'. RADYOSU 

ANKAl<A RAUYOSU 

ıı~r gUn ynlmz kısa d3\g:ı. ;Jt,I 
m. ()Hi:i kc/s postnmı;da neşredilmek· 
te olan Yabancı dillerde lfobı.:rle' 
.,aatleri aşağıda göostcri\mi~tir. 

İranca Saat ı:l,UO ve ıs,..ı;; de 

Arapça ,, li3,13 ve Hl,-l:i ele 

FransızC'a ,, l:l.4;) ve 20. l:i cıe 

Cumartesi - 30 I 12 I 939 

13.30 Program 
13.3S AJANS 
13.5G Müzik 

r ---------------------------------------------, 1:1 50 Kapanış 
18.00 Program 
18 05 Ajans 
18.25 Müzik 
20.00 Konuşma 
?.0.15 Müzik 
2'.J..00 Ajans 

Prof. 
Profesör Fartin Son zelzele hak· 

~ında Şu beyanatta bulunmuş'ur. 

- İstanbnl,daki zelzele dün ge
ce saat 1 'i 57 dakika 30 saniye gece 
başladı, şiddetlendi; ve aynı şiddetle 
2-3 dakıka devam etti. Bızim aleıl:e

rim ı z bunu kaydetmişlerdir. Fakat, bu 
saatlan sorıra Anadolu'da vukubulan 
zelzele hakkında bu kcıdar dakik 
malümat sahibi değilız. Sebebi şudur: 
Anadı>lu'daki zelzele o kadar şiddetli 
ve tesirli olmuştur ki bi1im aletleri· 
miz bile bıı şiddete lahammül ede-
memiş ve bir çoğu bornlmuştur. 

Fatin ne 
--------

GÜNÜN MEVZUU 

dir. Ve İstanbul'dan 500 - 600 kilo
metre kadar u7.ııkta bir sahadır. 

B. Fatin zelzelenin derinliği hak
kında da şu malumatı vermiştir: 

diyor 
- Memleketimizde zaman zaman 

olan zelzelelere göı e bunun şiddeti 

nedir'? 

- İki sene ev\ el Kırşehir ve ha· 
valisınde olan zelzele bunun yarısı 

ni,bt"tinde şiddetliydı. 

- Dikili \'e Tercan zelzeleleri? 
- Onlar bunun yanında çok ha-

f ıf sayılırlar. 

B. Fatin sözlerini şu cümle ile 
bitirdi: 

- Ben ömrümde bu kadar şid· 
detli zelzeleye şahit olmamıştım. 

22. 15 Konuşma 
22 1.5 Müzik 
23.~5 - 23.30 Yarınki Pragrafll• 

~------ -~--------__,, 
-----------------

Bu sene 

Kızıl Ay Balosu 

Bu srrı e kızlay balosu Adarı".: 
nı en sevinçli, ~n neşeli bir giinı.I 
olan 5 Kcanunsani kurtuluş 

Fakat ilk sarsıntıların cihazldrı 

mızdaki kayıtlaı ına göre kesif zelzele 

mıntaka.sı Yozğat - Samsun ötesi· 

- Zelzele, arı sathından 49 kilo 
metre derinlerden gelmektedir. Jeo
loji ilmi tasnifine göre 9 uncu derece
den tahripkar bir zelzele telakki edi
lir. Biz dört beş sened~nberi en fen· 
ni cihazlar'a rasat yapıycruz. Aleıle

rimıı şimdiye kadar bu derece şid

detli bır yer sarsıntısı kaydetmemiş· 

tir . 

Yarım asırlık tarihin biitün arz 
hadiseleri hakkında ilme dayanır ma· 
liimat sahibi olan iio;tadın bu sözü 
bile, son felaketin vüsalı hakında bir 
fikir \erınege yeter. 

bay r amında verilecaktir: 
· de 

Oavetıyeltr k ı zılay merke7 ırı 
6 

1 
1 sa tı lmaktadır. 11285 4 -~ 

P' 
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JO Kanunuevvel 

Adli tebligat 
meselesi 

Tiirksözii 
~-----
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iki gUg sonra merlyet 
mevkfina konack olan bu 
usuı nasll tatbik edllecek? fF·~}ik~ti~i-;·k~-;ş;~;~d;l ! Ingi~il~{a~:f:an 
Adli tebliğatm posta ile ya-

r,ı!ması hakkındaki kanun 1940 se
nesi başından itibar en meriyete gi
recektir. Diğer tarafdan kanunun 
ne suretle tatbik edileceğini göste
ren nizannamede Vekiller Heyetinin 
tasdikinden gt>çmiştir, Nizamname 
de, kanunla ~ irliktt! 1 ikincikanun 
tarihinden itibaret meriyet mevki
ine konulacaktır. 

Yılbaşından itibaren , aıwhal , 
fayıha, davatiye, ce1pn~me, karar 
ve ilanlarla, iddianame, icra ve öde
me emirleı inin ve mahkemelerle 
muddt'iumumlik, sorgu hakimliği ve 
icra dairelerine ait, miibaşirler tara. 
fından tebliğ edilmekte olan diğer 
evrakın posta, telgraf ve telefon i
daresi marifetiyle ne suretle tebliğ 
edilf'ceği bu nizamname ile tayin ve 
ıesbit olunmaktadır . 

Davatiyeler hakkında Adliye 
Vekaletince zarfh ve zarfsız muhte· 
lif formüller hazırlanmıştır. Bunlar 
dan bir kısmı Adliye, bir kısmı da 
posta telgraf v~ telefon idaresi me· 
murları tarafınd:ın dolduracaktır . 
Adliye daireleri tarafından usulüne 
uygun olarak doldurulmuş ve posta 
ideresine tevdi edilmiş olan daveti· 
yeler gidiş ve dönüş teahhüdü ola
rak kabul olunacak, öylece kayde· 
dilip gönderilecektir. 
P0sta memuru davetiyenin kendisi· 
ne tebliğ edilecek k•mseye teslim 
sırasında tebli~e müteallik kayıtları 
doldurduktan sonra davetiyfye mer 
but tebli{?' mazbatasını ayırarak , 
imza etmek üzere tebliğe muhatap 
olan kimseye verecektir. 

Davatiyeler muhataplarına ala· 
kalı daire tarafından yazılmış olan 
adreste tebliğ olunacaktır. Tebliğ 
olunacak varaka üzerinde adresin 
doğru yazılmamış olmasından mü
tevellit mesufiyet, varakayı dolduran 
memura ait olacakhr. ... 

Kendisine tebliğ yapılacrk za 
tın hüviyeti posta memuru tarafın

danr malumsa her nerede bulunursa 
bulunsun f ehli~ edilebilecektir. 

Kendisine tebliğ yapılacak şa· 
hıs ikametgah veya meskeninde bu 
funmazsa tebliğ kendisiyle birlikte 
oturan ailesi etrafından veya hizmet 
çilerinden yetişmiş olan birine yapı
lacaktır. Bunlardan biri bulunmadı
~ı takdirde o evde kiracı olarak O· 

turan ki-nselere ve tebliğ oluııacak 

şahıs otel ve hastane gibi bir yerde 
ise o daireyi idare eden kimseye · 
kabul etmesi şartiyle tebliğ edile· 
cektir . 

Bir kimse, kendisine yapıl~n 

tebliği kabul etmezse bu takdirde 
tebliğ olunacak evrak önüne bırakı· 
lacak ve imtina keyfiyeti tebliğ' 
ınaı.batasıoa yazılarak altı o mahal
de ikametgahı marUf bir şahsa im· 

( Gerisi altıncı sahifede ) 

4 • 

• • i i 
i Fransa, Yunanistan, Bulgaristan ~ 
! ! 
! • 
: Lebrun, Boris, Metaksas, İvanof ve ! 
i Paris belediye reisınin taziye telgrafları ; 
• • i Paris : 29 (Radyo) - Reisicumhur Lebrun Türkiyedeki zelzele i 
i fe:akeıini haber alır almaz, Türkiye cumhurreisi ismet İnönüne bir tel· i 
i graflcı. büyük teessürlerini ve Fransız milletinin kalbile hissettiği yesi i 
t izhar etmiş ve derin taziyelerini bildirmiştir. _ i 
i Paris umumi vilayet meclisi reisi Berk, Türk elçisine bir telgraf çe i 
i kerek Paris halkının, Türkiyedeki felaketten dolayı acıya bütün kalbile i 
! iştirak ettiğini bildirmiştir. t 

! Elen mllletinln samimi hlslerl ! ' . i Atına : 29 (Radyo) - Elen milleti Türkiyedeki zelzele felaketin- t 
i den, kendi felaketi imiş kadar yeis duymuştur. Başvekil Metaksas, Bu f 
e münasebetle Tarkiye başvekili Refık Saydama bir telgra[ çekerek Elen t 
i milletinin ve Elen hükumetinin teessurlerini iblag etmiştir. i 
i Bulgarlstandakl teessür i . 
! Sofya : 29 (Rtıdyo) - Kral Boris, Türkiyedeki zelzele felaketinrlen t 
• son derece müteessir olmuşlardır. Kral saray na11rını Türk elçisine gön f 
! dererek taziyelerinin Türkiyeye iblağını izhar etmiştir başvekil Köse lva ! 
! nofda protokol şefıni Tüık elçiliğine göndererek büyük teessürlerini f 

' bildirmiştir. ' 
·-·-·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

Londra : 29 (Radyo) - fnğiliz 
kralı bugün Türk milletinin uğradı
ğı zelzele felaketinden dolayı büyük 
teessürlerini ismet lnönüne izhar et 
mişfordir. 

Çembulayn de Ankara elçiliği 
vastasiyle hududsuz teessürlerini fürk 

hükumetine iblağ etmiştir . Bugün 
Taymiste Türkiyedeki zelzele felaketi 
baş mevzuu teşkil etmekte idi. Taymis 
bütün fngiliz milletinin bundan çok bü 
yük yeis duyduğunu ve fakat herşeyde 
olduğu gibimüttefik Türkiyenir. bu 

felaket~de izalt• edeceğini yazmaktadır 
Manı:ester Gardiyende ayni mealda 
uzun yazılar yazmıştır. 

Dün bir Danimarka 
vapuru battı 

Londra : 29 (Radyo) - Dün şi· 

mali şarki açıklarında bir Danimar · 
ka vapuru bahllştır. 

Büyük millet 
meclisinde 

Deprem 
imdat 

mıntıkalarına 
treni vardı 

Felaketzedelerin hat.rast 

Ankara : 29 (Hususi) - Büyük 

millet meclisi bugün Şemseddin Gü 

naltayın reisliğinde toplandı zelzele 

felaketinde ölenlerin hatırasını tepci 

len heyet umumiyeyi iki dakika sü-

kilta davet etmiş, vatandaşlarımızın 

hatırası anılmıştır. 

Adana sulh ikinci hu
kuk mahkeme~nden 

No 100 

Adana inhisarlar idaresi yapr&k 
tütün an barlarında bekçi iken vefat 
eden Hürşit oğlu Mehmet başın 

mahkemece vaziyet edilen terekesi 
tasfiye edil mr.k Üzt"re defteri tan-

zim edildikten müteveHanın alacak· 
lılariyle borcluların ilan taribıoden 
itibaren bir ay içinde alacak ve 
borçlarını mahkemeye müracatle 
kaydettirmeleri ve mirasçıları var· 
sa keza ilandan itibaren üç ay zar
fında bu sıfatlarını isbat etmeleri 
aksi takdirde müteveffayı ne şahsan 
ve nede terekesine izafetle "takip 
edemiyecekleri kanunu medeninin 
534, 561 ve 569 uncu maddeleri 
hükmüne tevfikan ilan olunur . 

11300 

( 9irinci sahifeden artan ) da .)00 ölü ve !JOO yaralı vardır. Sı-

Yardtm trenleri Erzlncıana vardı ı vasta 125 ölu ile 10.! yarah mevcut· 
tur. Kemahta 30 ev yılulmı';'. ~ 1 ki~i 

Ankara : 29 (Hususi) - Bugün 
gelen habeı !erden anlaşıldıio:·ına göre 
dün akşam iki yolcu treni Erzincana 
varmıştır. 

Dördüncü mal.;r.me kalan da 
yoldadw Ve bugün Erzincandaki 
yaralıları hamil olan tren Erzincandan 
hareket etmiştir. 

Son gelen malQmat 

Ankara : 29 (Hususi) - Zelzele 
mıntakalarından alınan son malUmdta 
göre YoTgadda 30 kişi ölmüş, 120 
ev yıkılmıştır. Amasyada 707 ölü, 
7o yıkılan ev vardır. Gümnşhsnede 
34 ölü 334 yaralı, Gıresunda 1120 
olü, 700 yaralı. Tokatta 500 ölü 900 
yaralı, Sıvasta 125 ölü, 104 yaralı 
vardır. 

Suşehri kazasında 125 ölü var· 
ken sehven ajrnslar 1500 bildirmiş· 

!erdir. 
Haf ık le bugün yeni · zelzeleler ol· 

muş bazı mektep ve cami binaları 

yıkılmıştır. 

11,50 de bugün Dikilide, orta şid 
detde, 16,50 de Uşakta ve Muğlada 

hafif zelzt'leler olmuştur, 

1 

Zelzeleden muvakkat brançolar 

Ankara : ~!I 1 Iususi muhabiri· 

! mizdeıı J - Zelzeleye dair deprem 
mıntakaların<lnn alınan ~011 haberlere 
göre' blanço şurtur : Y ozgadd:ı. :la 
ölu, J ~U yıkık c,·. Amac;yada l l)7 ölu . 
1 l yaralı. GllnıUshanede ·~ 1 ülu, ;_1:~4 

~aralı V.'.l rd ır. Gircs.ı.nd:ı 1120 ö lU. 
100 yıkılnıı~ e\' vardır Orıludı:; 700 
ev yıkılmış, :Z::! kişi ölmU;.tur. Takat· 

ölmuştur. 

Amasya. Sıvas ve Gumuşhanede 
zelzele fasıl~larla hafif suretle de,·nm 

etmektedir. 
letanbulda yardım hazırhkları 

İstaııbııl : 28 [ Hususi ] - Zel· 
zele feliketzedelerine yardım için 
Vali Lutfi Kırdar'ın Reisliğinde bir 
komite teşekkül etmiştir. Komite 
derhal faaliyete geçerek bir varur 
tahrik etmiş ve sıhhat ekibi ile yi-

yecek tahrik etmiş ve sıhhat ekibi ile 
yiyecek giyecek ve eczayı deniz yoliyle 
felaket mıntakalarına göndermiştir. 

Ballkeslrln yardımları 

Balıkesir : 29 [ Hususi ] - Ba
lıkesirliler felaketzede yurddaşlara 
yardım için faaliyete geçmişler ve 

ilk ham 1ede 7000 lira göndermiş· 

!erdir. 

Kayaerlde altnan karar 

Kayseri : 29 [ Hususi J - Parti 
binasında ve valinin başkanlığında 
yapılan bir t\Jplantıda nakdi yardım 
yiyecek, giyecek ~şya ve barınacak 
yerler gözönii nde tutularak felaket 
mıotakasından bin nüfusun Kayseri
de barmmaları için bunların kayse· 
riye nakli hususunda alakadarlar nez 
dınde teş 1> bbüsatta bulunulması ka
rarlaşmıştır. 

( Gerisi altıncı sahif \!de ) 
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HAYATA DAiR 
~v-vv-v 

A 

y 
r ı 

atın uyumağı seveıim; 
dınlenm"k için uzanmağı 
da seveıim, " Oturma 

ayakta durmaktan, yatmak oturmak 
tan iyidir,, sözünü ilk defa kim sÖy· 
lemiş bilmem ama herhalde değru 
söylemiş. Zamanımız adamları bu 
söze göre hareket etmiyorlar: boyu
na yürümekten, dansetmekten pek 
boşlanıyc.rl~r. Belki dünyanın işleri 

nin haylı tatsız bir halde olmasının 

başlıca sebeblerinden biri de insan· 
lann şöyle uzanıp düşünmek huyunu 
kaybetmelerinden geliyor. Hitler 

yüzbinlerce insan huzurunda ellerini 
kollarını salhyarak nutuklar söylen 
mektense şezlong safasına düşkün 

bir adam olsayrh ne bu muharebe 
olurdu, ne de ondan evvelki firaklı 
hadiseler. Kendiniz de rahat etmek, 

muasırları mızın da rahatını bozma -
mak istiyorsanız tavsiye ederim. ken · 
dinizi uzun oturmağa alıştırın. Asrı 
mızın mobilyası da doğrusu buna el · 
verişli. 

Fak at hastalanıp yatmağı sev· 
mem. Onun da hiç bir zevki yoktur. 
demiyorum: hafıf bir ateş insana tal· 
lı bir sarhoşluk verir. Şarkı söyle 
mt"k hevesini uyandırır. Bütün hayal 
kuvvetimizi harekete getirir 

Tecrübe ettim, öyl~ hafıf bir 
ateşim olduğu zamanlar okuduğum 
kitablaıı bile çok beğeniyorum; ale
lade mısralarda bir letafet, birtaklm 
esrar sezer gibi oluyorum, 

Kendilerine hayran o imamı isti yen ' 
1 

yaşlı, genç şairlere tavsiye ederim: 
benim şöyle her akşam otuz yedi 

buçuk, otuz sekıı ateş verecek hafıf 
bir vereme tutulmama dua etsinler; 
ama artık yaşım ilerledi, artritik ağ 
rılar başladı. 

Ben de zaten bu yazımda bilhas
Sl onlardan şikayd etmek istiyordum 
Romatizma denilen şey, ne fena şey 1 

rnişl ... Bundan on altı sene evvel bir 

kere daha çekmiştim ama o sefer u -
zun sürmemiştir: beş on gün kolla
rım, bacaklarım ağrıdı, sonra geçi 
Jiverdi. 

Bu seferki öyle değil: aşağı yu
karı iki aydır. bir an bırakmıyor, 

nihayet beni homurdana homurdana 
yatağa yatmağa mecbur ediyor. Diz 
jerimiıı kollarımın sızısını düşünmek · 

ten başka hiç bir şey düşünme*e 

imkan kalmıyor. 

Ateş hayal kuvvetimizi harekete 
;gefüir demiştim; ağrı. sızı öyle değil 
bilakis, düşlin.neğe mani oluyor. Kal 
kıp iıaç içiyorsunuz, yine ağrılarınız 

geçmiyor, üstelık mideniz de bozu· 
luyor. 

Mide bozuklugunun büsbütün 
faydası yok değil: İki derdiniz birden 
olduğu için iki.sine de ehemmiyet 
v~rmt"Z oluyorsunuz. İşte tıbbın bü
yüklüğü burada: iyileştiremediği has 
talıkların ıstırabını, bir ikinci istirabla 

Tiirksözii 

Milli yardım komitesi Beyannamesi 

Harabeleri mamure · 
haline geiireceğiz ! 

Fak at 

Felaketzedeleri f nşaat mevsimi gel inceye kadar soğuktan; 

hastalıktan, açhktan muhafaza etmek ve barındırmak. Türk 
milletinin en büyUk a11'ane ve fazi\et1erlnden olan tesanüd 
ve yardımıa,manın mOstesna bir misalini göstermek mev
kiindeyiz. 

1 - Yurdumuzun malüm mıntıkalardaki son yer sansıntılan o sahalar için 
hiç beklenilmiyen hakiki bir felaket olmuş ve maddi bir çok hasar fevkinde ı 
mikdan henüı temamiyle tesbit edilememiş bir çok ymddaşlarımızın da maa
lesef feci bir suretle ölümünü intaç etmiştir. 

2 - Felaket gören bu mıntıkalara halkımızın ilk acil yardımlarını ye
tiştirebilmek maksadiyle ve Büyük Millet Meclisinin gösterdiği lüzum üzerine 1 
merkezde riyasetim altında bir milli yardım komitesi teşekkül etmiş ve işe 

başlamışdır. 

3 - Merkez komitesine bağlı olmak üzere mahallin en büyük mülkiye 
memurunun tensip edeceği zatlardan mürekkep olarak her vilayet merkezinde 
azami yedişer ve her kaza merkezinde de azami beşer kişilik birer komite 
teşkil edilmesı ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatiyle Kızılay teşkilatı mevcut 
olan yerlerde bu teşekküller reisıerinin komite azast meyanına mutlaka alın

ması tensip edilmiştir. 
4 - Her komitenin nakdi veya ayni temin edeceği tekmil teberruat 

makbuz mukabilinde en yakın Kızılay şubesine teslim etmesi ve her defaki 
teslimatının bir listesini de derhal ve dcığrud.rn doğruya merkez komitesine 
göndermt"si münasip görülmüştür. 

5 - Halkımızın bu vadide gôslereceii malum olan yüksek hassasi
yetten mahalli yardım koınilelt!rince en verimli neticeler alınabilmesini teminen 
başda valilerimiz olduğu halde her mahallin en büyük mülkiyt memuı unun 
komiteler mesaisini yakından takip etmek lulf unu esirgememelerini ve komi· 
Lelerin teşkilinde de azami derecede sür'at iltizam t:lmelerini bilhassa rica 
ederim. 

Ankara milli yardım komitesi beyannamesi: Misli bu memlekette hatır· 
lanmıyan bir zelzele bır kısım \ ilayetlerimizde korkunç tahribat yapmıştır. 

Erzindanda yıkılmadık hina kalıiıamışltr. Şehir dümdüz bir liarahe halini al
mıştır. Diğ'er ba7.ı vilayet ve kaza merke1.lerimizle köylerımiz dahi afetten 
derece derece müteessir olmuştur. En feci bu afetin bir çok vatandaş haya
tına mal olmuştur. Can kaybının \'e j aralı sayısının hakiki mikdarını henüz 
bilmiyoruz. Bu dakikada ciimlenızi felaket kurbanlarının hatıralarım anmağa 
dul, öksüz ve yuvasız kalmış olanların büyük izdirabını rlüşünmeğ'e davet 
ediyorum. 

Felaket haberinden derin bir teessür duyan Cumhıırreisimiz ve Milli' 
Şefimiz derhal erı seri ve en etraflı yardım tedbirleri alınmasını emretmişler

dir. Cumhuriyet hükümeti daha ilk andan itıbaren müteaddit sıhhi imdat mai
zeme ve yiyecek trenleri tahrik etli. ıKi vekılımiz bu sabah Ankaradan zelze
le mıntıkasına gittı. Ayni teessür içinde bulunan millet vekillerimiz dünkü iç
timalarında benim riyasetim altında bir milli' komite teşkil ederek milletimi
zin de yüksek yardımına müraçaat edilmesine karar verdiler. Komite bugün 
Ankarada teşekkül etti, Bütün vilayet ve kaza merkezlerinde de şubeler 

kurulacaktır. · 
Vatandaşlarımız nakil ve eşya ianesinde biribirleriyle müsabaka ede

ceklerine asta şüphe etmem. Facianın izliraplarını ancak stir'atli. toptu ve 
umumi bir yardım seferberliğiyle hafifletebiliriz. Unutmayınız ki, binlerce va
tandaşınız kara kış ortasında açıktadırlar. Ekmege, yuvaya ve her türlü eşya· 

1 
ya muhtaçtırlar. Ot"vlet, harabeleri mamureler haline getirecektir. Fakat fela
ketzedeleri inşaat mevsimi gelinciye kadar soğuklan, hastalıktan, açlıktan mu
hafaza etmek ve barındırmak Tiirk milletinin f:n büyük an'ane ve faziletlerin-

·ı den olan tesanüd ve yardımlaşmasının miistesna bır misalini göstermek 
mevkiindeyiz. Felakete uğrıyan vatandaşların ümidi devlette ve sizlerdedir. 

I Milli komitenin ve şubelerinin etrafında toplanınız. Vatandaşlık vazıfesini 

ı yapınız. 
1 

1 

hafifletiyor. 1 
Bir de t.bbın büyüklüğüne, ilacın 

kudretine inanmıyanlar vardır!... Ha· 

yır, doktorların söylediği her ilacı, 

münakaşa etmeksizin, için. Bir kere 
baş ucunuza dizilen şişelerin, paket· 

)erin manzarası hiç de fena değil; 

sonra hangi ilacı saat bçta içece· 
ğinizi düşünmekte bir meşgale olu 
yor, insanı avuıuyor. 

NORULLAH ATAC 

T. 8. 11.I. M. Reisi ve Milli 
Yaı dım Komitesi Reisi 

Abdu•hatik Renda 

Terfi eden-İngiliz deniz 
harp subayları 

Londra : 29 (Radyo) - Monte
vi.:leo açıklarında Graf 1 Şpeyi yara 
lıyan ve batmasına sebep olan Acak 

Eksete ve Aşil deniz harp gemile· 

leriodeki subaylar terfi etmi~lerdir. 

Eksete gemisindeki yaralılardan üçü 
daha ölmüştür. 

30 Kanunuevvel : 3g 

Mersin'in 
Kurtuluşu 

18 inci 
bayramı 

yıldönümü 

hazırlık lan 

Mersin : 29 ( Hususi muhabiri· 
mizdeo J - Her st ne olduğu gibi 
bu sene de Kurtuluş bayramımızın 

18 ci yıl dönümü fevkalade bir su· 
rette 5/1;940 cu 1:a glinü kutlula
nacaktır. Bu hususta kutlama tertip 
heyeti geni~ ve parlak bir proğraın 
ha zırlanııştır. 

Bu proğram11 nazaran kurtulu~ 

bayramı Merasimi saat 9,30 da Boz
kurt caddesindeki Belediye çeşmesi 

örıünde kuruluşu temsilen Osmaniye 
mahallesinden gelecek asker ve milli 
müfr~ze ile başlıyac3k ve hükümet 
konağında bayrak çekme merasirnin· 
den sonra saat 10,30 da spor sa
hasında bıiyük bir toplantı, yapıla
rak şehrin kurtuluşu nutuklar ve 
tezaburatla ifade edecektir. Bun
dan sonra geçit re;mi ~apılacaktır. 
Saat 18 de Atatürk parkında eğ· 

lenceler yapılacağı gibi saat 20 de 
güneş sinemamı fa H11lkevi temsil 
kolu tarafından bir müsamere veri

le l!ktir. 
Bu kutlu giinün gecesi Beledi· 

yemiz tarafından· kuvayi mılliyeda 
çalışmış ihtiyat Zlbitl!ri ile zanitan 
ş"'refine Tücc:ır kulübünde 150 ki
şilik bir çay ziyafeti verilecektir. 

ingiiteredeki işci 
sendikaları içtimaı 

Londra: 2J (Radya) - lr.giliz 

işci sendik'Jları kongresi yakında 
Eşya fıatları kanunu icabatmdan 
olarak fı yatları tanzim heyetleri için 
on iki ayrı saha te.,is edileceğini ha· 
ber vermektedir. 

Heyetlerin vazifesi kanunun mın· 
tıkalarında tatbik edilmesine nezaret 
ve kanuna aykırı hareket edenlerin 
tecziyesini tavsiye etmektedir. Tica· 
ret Nazırının daveti üzerine müsteh· 
liklerin menfaatlerirıi gözetecek mü· 
messillnin isimleri işçi sendikalarl 
taraf ınd-10 verilecektir. 

İngiliz Fransız İşci sendikaların111 

Pariste dün yaptıkları ilk aylık içti• 
rnalarında fıyat kontrolunun daha 
sıkı bir surette tatbik edilmesi hak' 
kındaki talebleri münasebeble bu 

haber dıkkate şayandır. 
Çünkü o harp zamanında hll .. , 

Müttebik amele leşkilatlmn oyna· 
dığı mühim mlü göstermeklt>; .,,e 
Alman p ropağan fasının lngılterede 
ihtikare dair müteaddit iddiaların• 
Ct"rhetmektedir. _________________ ___....-.; 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni eczahanesidir 

--------------------..... --"""""""'-' 
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Fin tebliğine •• gore • • 

Sovyetlerin iki b ü yük 
kolu imha edildi 

lngiltere, Fransa ve İtalya 
Finlilere büyük yardım yapacak 

Londra : 29 (Radyo) - Neşre· 

.Uilcn Sovyet tebliğ-ine göre, cephede 
·ayda değ-er bir hadise olmamıştır. 

Finlandiya teblıginde ise şunlar 

•ardtr~ Kareli berzahında Sovyetler 
.Sıvanto gölü üzerinden taarruzfar 
yaı:;mışlar fakat mukabil taarruzlarla 
püsk ürtülmüşleıdir, 

İki büyük Sovyet kolu buradaki 
muharebede imha edilmiştir. 

Buz üzerinrte birçok ölü bırakan 
..Sovyetler geri çekilmeğe mecbur kal
mışlarc1ır. Kruvala1aride de Sovyetler 
aanuzldr yapmışlarsa da bu hücum

lar da tardedilmiştir. 
Cephenin diğer kısımlarında yal

nız topçu faaliyeti olmuştur. Ladoga 
'?İmalında Lt!ref şarkındaki muharebe
ler Sovyet topral..lannda cereyan et
rnc.kte ve Kııılordu geri sürülmekte

-dir. 
Hamalina, hayli ve diğer üç ce· 

nup şehri havadan taı-rruı.a uğramış
tır. Lasekide be!ediye dairesi bomba
lanian ateş alarak ydnmıstır. 

1 

Fransız . lngll!z- ltalyan yardımı 
Beyıut : 29 ( Havas) - Londra 

dan verilen bir haberde, İngiltere 
ve- F ransanın bu hafta içinde Fin lan 
diyaya mühim miktarda eslaha, mü· 
himmat ve tayyare göndermek su· 
retiyle büyük yardnnda bulunmağa 
karar vermiş olduğ• .. nu bildirmekte· 
dir. 

İtalyanın yapacağ1 mühim yar
dım, bundan sonra İngiltere ve F ran 
sa vasıtasiyle olacaktır. 

T)iğer taraftan finlandiyaya akın 
akın gıden lsveçli gönüllülerden baş 
ka !ehemmiyetli mikt~rda Norveçli 
gönüllü kafilelerdô gitmeğe başla
mıştır. 

Amerıkadan gönderilen 
tavyareler 

Nevyork : 29 (Radyo) - Nev 
yorktan F nlandiyaya sgoski tipinde 
26 tayyare gönderilmiştir. 

Dünyanın bir tarafında kıyametler koparken, ağlanırken, diğer köşele
rinde gülenler, eğlenenler var. Harp bila istisna her şey üzerinde tesirini 
gösterdi, Fakat kadın modaları üstünde asla ! 

Resmimiz, şimdi Cenubi Amerika kadınlan arasında pek moda olan 
bu nevi bisiklerlerle spor yapan bir Cenubi Amerika kızını göstermektedir. 

Fınıandiya tayyareleri devriye ve 
keşif uçuşları yapmışlar ve dokuz 
~O\'yet tayyaresİJ\İ düşürmüşlerdir. 

1 Şimal Cephesinden Röportajlar 

Şlkagonun yardımları 

Şikago : 29 (Radyo) - Finlere 
Yardım komitesi 100,000 dolarlık ü

'Çi.incli çeki Fin hükıhıetine gönder· 
rniştir. 

Londra: 29 (Radyo) - Helsinki 
dün gece, gece hava taf'rruzlarına 

maruz kalmıştır. Fakat Sovyet tay· 
yareleri çok }Üksekten uçmuş ve 
bomba atmamıştır. 

Sovyet kumandanı değişti 

Londra : 29 (Raduo) - Gene
ral Şter, Sovyetlerin Fin harekatı 
kumandanlığına tayin edilrııiştir. 

Belçikada kabine 
tadila(ı 

Brüksel : 29 (Radyo) - Siyasi 
rnahafilde söylendiğine göre, Belçi 
kadaki kabine tadilatı geri kalmıştı. 

'---------- -
~ ......... ............. .. 
İSTİKL A L 

Gazeteci, Muharir, Romancı, Mü 
efekkir. Şair, Ressam ve Fotoğ'rafcı 
~tın 121 münevver, elbirliğiyle bir ıa· 
~ete çıkarmağa karar vermişlerdir. 

Bı:ı gazetenin adı : 

" İstiklal ,, dir . 
lstiklll, gazetecllljln tem

~ln, vekar, bllgl va zeka ile 
ltuıasa edllebllen manasma 
Uygun kalmak için çok titiz 

'l:lavranacak, -

IFü ıril O<e}ır ırll <§1~0 o çan o~oy©ır? 
Çol~ şayanı dikkat hadiseler ! . 

B irkaç saate kadar Helsinkiden 
ayrılacağım bu husu5ta emir 

aldık bu şehir tahliyesinin son safha 
sıdır bundan sonra şehirde ancak as 

1 

keri kumandanlığının tayin ettiği mü 
dafiler kalacaktır. 

Yüz binlerce insan dün ve ge
çen gece hareket etti. Bunların mem 
leket içinde dağılışı herkesjn hayran 
lığına layık bir sükunet ve intizam 
içinde cereyan etti. Yanlarında bir 
bavul ve birkaç bohça götüren fa· 
kir kimseler küçükler Ren geyiği 
derileri içıne sarılmıştı bu halkı elde 
bulunan bütün araba ve otomobille 
re İ:<ıtif etmişlerdi bunlar Rus tayya 
relerinin erişemiyeceği orman için
deki köylerde ve kamplarda birle· 
şeceklerdir. 

Esasen Helsink.İ harbe hazırlan 
mış bir haldedir askerler hükumetin 
daireler ini ve banka 
Jarı tahliye etmektedirler oteUer bir 
birinin ardında kapanma:Ctadır artık 
yatak bulm ıkt.rn pek emin oluna mı 
yordu yıyecek bulmak güçleşiyordu 

demin lokantada n asa komşumun 
yarinki yiyeceğini düşünerek masada 
kalan ekmeği götürdüğünü gördüm 
hasta otomobilleri 1.1okaklarda sabah 
dörtt~n itibaren dolaşıyorlar. Hel 
sinkide sivil halk kalmadılı için bü 
tün kamyonlar tamamiyle ordunun 
ihtiyaçlarına tahsis olunabilecektir, 

Bu acıklı haberler Finlandiya 

:-----------Yazan~--~~~~ 

Henry Danjou 
Pari suuarırı Fmlondira 

cer1lıe ~ine ddtn m11/ıalıiri 

mukavemetinin azalmış olduğunu ifa 
de etmez bilakis bu haberlerde mü 
dafaanm elli misli daha kalabalık 
bir hasma karşı bir hayat memat 
mücadelesinin gjtgide hararetlendı
ğini gösterir. 

Bu balıkçı köyl~rine motorle or 
dular muzzam tayyare filoları sal
dırmaktadır. Taarruzdan dört gün 
sonra Finlandiyanın galip geJm1.k 
ümidiyle islilacıya karşı koyacağı 
kimin aklına gelebilirdi ? 

Fakat bu bir hakikattir ve tama 
men itimada layık bitaraf müşahid 
ler bunu teyit etmektedirler bunlar 
Viborg cephesini ziyeret etmişler· 
dir ve Ruslar tarafından işgal edilen 
mmtıkalarm üzerinde hiç bir Fin 
askeri bulunmıyan tutunulmaz arazi 
parçalarından ibaret olduğunu söy
lediler. 

Yalınız balıkçılar kendilerini mü 
r1afaa etmişlerdır. Ve buzlu bir ara 
zide ormanlık bir dilde kışlıyan 150 
adam tek ba~larına iki Rus bölüğü 
nün öncülerini yere sermişbr ve sağ 
kalanları esir etmişlerdir. 

L adoga ~ölünün şimalinde ilerli 
yen tanklar maynlarla karşılaş· 

mışlar ve daha buralarım geçmeden 
lağımlar patlamıştır ordunun fotoğ 
rafçıları otuz kadar tahrip edilmiş 

tankın resmini almışlardır cephede 
ve Hanko ile Helsinki civarında dü 
şürülmüş tayyarelerin miktarı en az 
on sekiz' bulmıktadır bunların da 
resimleri alınmıştır. 

Biraz evvel ıki Rus tayyaresinin 
ankazmı ve pilotların cesedlerini gör 
düm kömürlenmiş volan üzerinde 
iki küçük beyaz el asılı kalmıştı bun 
lar adeta bdın elle-rin ~ benziyordu 
cesedlerin muayenesinde pilotun ha 
kikaten kadın çıktıgını SÖ!'lediler. 

F ioladıyanm mukavemeti canla nl 
duğu kadar müessirdir de ge 

nel kurmay cephede esir edilen ve 
Helsinkiye geti•ilmekte olan 1000 
Rus göstermektedir bu gece ve bu 
sabah yağan kar Fin mukavemetini 
takviye etmiştir. Kar lapa lapa ya. 
ğıyor sokakları örtüyor. Fınlerin en· 
iyi mütt,fıki daima kar olacakbr. 
Rüzgar da çıktı donma tehlikesi bü 
yüktür. BLJ yüzden Fin ordusu Ka
ralideki s:perlerine yer~eşmek üzere 
fena havalardan istifade edecektir. 

Bununla beraber Rusların küçük 
Fınlandiyayı diz çöktürıniye mecbur 
edemeyince kızacakları tahmin oluna 
bilir. Finliler Sovyet tayyarecilerinin 
bütün şehirlerini tahrip edebilecek. 
!erini kabul edemiyorlar şehirJer hep 

( Gerisi altıncı sahifede ) 
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Deprem mıntakalarına 
imdat treni vardı 

{ Ôçüncü sahift:den artan ) 

Kazalardan gelen para 

Ankara : 29 [ Hususi ] - Vila 
yet ve kazalarda milli ;yardım ko 
miteleri faaliyete geçmiş bulunuyor 
lar. 

Bozüyük kazası halkı iki bin 
ayaş kazaşı h a J k ı uç;uz ve 
Mudumlu kaza halkı iki yüz elli lira 
parayı Kızılay umumi merkezine 
göndermişlerdir. 

Para yardımları 

Zonguldak : 29 [ Hususi ] -
Yardım komitesinin yaptığı toplan· 
tıda zelzele felaketzedelerine ilk yar. 
dım olmak üzere, derhal para tebnr 
rüüne başlanmış ve hamiyetli vatan 
daşlar yaptıkları nakdi yardımla 
toplanan otuz beş bin lira Kızılay 
emrine verilmiştir. 

Adli tebligat meselesi 

( Üçüncü sahifeden artan ) 

za ettirilecektir. 

İkametgahta, tebliğ yapılacak 
kimse bulunmadığı takdir · 
de davetiyeyi teslime muvaffak 
olamıyan posta, tdğraf ve telefon 
memuru k~ndisine tebliğ edilecek 
kimsenin, davetiyeyi almak üzere 
orada hangi gün ve hangi saatte 

azır bulunması lazım geldiğini gös· 
teren bir ihbarname doldularak 
evin kapısına yapıştıracaktır. 

Şahsa yapılması sarahatiyle gön 
derilen evrakın taahhütlü müraselat 
ta olduğu gibi şahsa tebliği lazımdır 

Tebliğatın muayyen şahıslara veri
lemiyeceği kaydını da muhtevi bulu. 
nursa, tebliğ varakası hiç bir halde 

tayin olunan muayyen şahıslara ve· 
rilcmiyccektir. Tebliğ edilecek şahıs 

evinde bülunmazsa tebliğ edilecek 
varaka muhtar, ihtiyar heyeti, polis 
ve jandarma karakollarına buakı
lacaktır, 

Kendisine tt:bliğ yapılacak şahıs 
ikametgahını bırakmış olduğu tak· 
dirde aynı mahallede bulunan yeni 
·kametgahına tebliğ olunacak, o 
tebliğ mm takasında değilse ve ad
resi belli değilse posta makbuzu 
mahkemeye iade olunacaktır. 

Telgrafla tebliğatın hangi haller 
de yapılabileceği. alakadarların 
talebi üzerine mahkeme reisi veya 
h~kirrı tarafından tayin olunacak
tır, 

Bundan ba~ka nizamnamede hu. 
kuk ve ticaret mahkemeleriyle icra 
daireleri evrakının, celpnamelerin ve 
ceza mahkemeleriyle, müddeiumu· 
milik \e sorgu hakimliğine ait ev
rakın tebliğ şekilleri hakkında hü· 
kümler olduğu gibi, P. T. T. idaresi 
memurlarının mesuliyeti hakkında 
ua hükümler mevcuttur. 

Türksözü 

Finler nasıl çalışıyor 

-Beşinci sayfedcn artan-

sahil mıntıkasında kain Clfduğu için 
bu kolay olacaktır. Fakat bu tni~. 

cadeleden vazgeçmeleri için bir se 

bep değildir. Rus ve Alman radyo 
farının işae ettikleri haberler hilafı-

na Rayti hükumeti pazartesi akşamı 
Helsiokiden ayrılmış değildi ve ben 

bütün akşan hükumet erkaniyle gö 
rüştüm fakat hükumet erkanının da 

bizim gibi daha emin bir yere ilti· 
ca etmesi muhtemeldir. 

B. Rayti hükumet merkezinden 
en sonra kendisinin ayrılacağım ba 
na teyit etti. 

Zayi Tezkire 

Seyyar Üçüncü Jandarma alayın 
dan aldığım Askeri tezkiremi zayi 

ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığım ilan ederim. 

11299 

Ceyhanın Toktamış köyünden 

Aldullah oğlu 318 Mustafa 

(ilan) 

Adana Askeri Satın alma 

komüsyonunda n: 

179 çift atlı araba koşumu yap

tırılmak üzre kapalı zarfla eksitme

ye: konulmuştur. Muhammen bedeli 
9308 liradır. Muvakkat teminatı 698 
lira 10 kuruştur. lbal~si 1911/940 

Cuma günü saat onda Adana da As 

keri Satın alma komisyonunda yapı· 

lacaktır. Şartnamesi lstanbul izmir 

levazım amirliği Bursa Kayseri ve 

Adana Askeri satın alma komisyo. 

nunda görebilirler. 

istekliler kanunun 2,3 maddele
rindeki şeraiti haiz olduklarına dair 

vesaikle birlikte teklif mektuplarım 

en geç ihale saatinde bir saat evve· 

line kadar komisyon başkanlığına 

vermeleri lazımdır. 

30-6-11- 10-13 l1268 

i ı an 

D. D. yolları 6 cı İş

letme Satın alma ko -
misyonundan 

Mandasoıı İstesyonu civarında 
km 78 - 82 daki ocaklardan çi· 
karılmak üzere beher metıe mika 
bı 140 kuruş mühammen bedelle 
4000 M J 3 Balast kapalı zarfta ek. 
siltmeye konmuştur. Eksiltme, 17 
1 940 çarşarnba günü saat 11 de 
Adana işletme müdürlüğü binsında 
yapılacaktır. isteklilerin 940 yılı fr 
caret odası vesikası, nüfuz teskere
si ve evvelce bu gibi işleri yaptık . 

!arını gösterir vesaik ile karuna uy
gun teklif mektuplarını münakasa 
saatinden bir saat evveline kadar 
komisyona vermiş olmaları lazımdır. 
Bu İşe ait şartnameler Konya, Man· 
dason istesyonlarımıza veya komis· 
yonumuza müracaatla bedelsiz gö· 
rülür. Muvakkat teminat (420) lira 
dır. 

11257 30 - 6 - ]Q - 13 

Sulh hukuk mahkeme

si satış memurluğundan: 

No: 56 

Solofkenin Sökün k. den Ah

met oğlu MevlUt Hüseyin ile Eski 
Hamam mahallinde Mehmet kızı 

Mustakimenin müştereken mutasar
rıf oldukları Adananın Ali Dede 
mahallesinde kain ve tapunun 303 
kütük, pafta 2 ada 78 parsel 49 
No. da kayıtlı şarkan Mehmet kızı 
Müstakime, şimalen Kasım ve Sıd· 

dıka evleri, garben Eski Hamam 
sokağı cenuben yine Mehmet kızı 

Müstakime evile çevrili fevkani bir 
oda ve tahtani bir göz oda ve bir 

miktar avludan ibaret olup hisse

darlar arasında kabilı ta'<sim ol 

madığı anlaşılan 300 lira kıymetli 

hanenin satılmak suretile şuyuun 
izalesine karar verilmiş ve hiiküm 

kesbi katiyet etmiş olduğundan 
satlığa çıkarılmıştır. Mezkur hane· 

nin 29. 1 .940 tarihinde pazartesi 
günü saat 8,30 dan l 2 ye kadar 

ihalci katiyesi belediye mezat sa· 

!onunda icra edileceğinden talip o

lanların yüzde yedi buçuk t~Rlinat 
akçasiyle birlikte müzayedeye işti 
rak edebilecekleri gibi fazla izahat 
almak istiyenlerİn günür.~en evvel 

satış memuru hukuk mahkemesi 
başkita betine uğramaları ilan olu· 
nur. 11294 

Şahap Azmi Ôçalırın karısı es

ki Adana müftüsü Münir kızı Nai· 

me aleyhine açtığı dava üurine bu 

gün boşanmalarına karar verilmiş· 

tır. 

---------------------- ---

Adanada Moda Tuhafiye 
pazarında 

11301 Şahap Azmi Öçalır 

Kay ip olan av köpegi 
Sarı renkte uzun tüylü Set 

ter cinsinden bir av köpeği 

kaybolmuştur. ldarehanemize 

getirene iyi bir mükafat verile 
cektir. 

30 Kanunuevveı 939 

Adana İcra Dairesin

i den: 

J Konkordato talebi üzerine 
verilen mühletin ilanı 

icra ve iflas kanununun 285 nci 

maddesine tevfikan konkordato 
projes\ ve işbu proieye mufassal 

planço ve defterlerinin vaziyetini. 

gösterir cetveli rapten konkordato 

hükümlerinden istifade etmek isti 

yen borçlu A. Brazafolli ve R. Ba· 
rabich mezkur kanunun 286 ncı 

maddesi mucibince tetkik merciin 

ce dinlenerek projenin alacakları 

ızrar kastından ari ve borçlunun 

mevcudiyle mütenasip ve mevcud 

borçlarının yüzde otuzunu temine 

kafi görülmesine mebni talebinin 

kabuliyle kanunu mezkurün 287 nci 

maddesine tP.vfıkan borçlvya iki 

aylık mühlet verilmesine ve Tahir 

Baykalın komiser tayinine karar 

verilmiş olduğundan 288 inci ma.d· 

de mucibince keyfiyet icra ve tapu 

dairec;İne ve sicilli ticarete (liman 

dairesine) tebliğ edilmekle ilan olu-

yor. 11295 

ilan 

adana askeri satın al

ma komisyonu reisliğin

den : 

1 - Adana garnizonu iht1yaetı 

için 392 ton odun kapalı zarfla ek· 

siltmeye konulmuştur. Muhummerıı 

bedeli 5880 liradır· Muvakkat tem•· 

natı 442 liradır. Eksiltmesi 8. ı.940 
cuma günü saat onda Adanada as· 

keri satın alma komisyonunda y9• 

pı lacaktır. 

2 - istekliler şartnamesini A· 
dana askeri satın alma komisyo· 

nunda görülebilir. 

3 - Kanunun 2, 3 maddele· 

rindckı şeraiti haiz olmak üzre ta· 

'

. I · bir ıp erın muayyen saattan en geç . 
saat evveline kadar zarflarını verıt'l'ş 
olmaları lazımdır. 

11268 20- ı6-30-5 

Mürettip alacağıı 
dıı 

Matbaamızın gazete kısm•0 

ihti 
çalışmak üzere iki mürettibe 

ır. li 
yaç vardır . ~ldarehanemize 

racaatları . 
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1 ASRi Si NEMADA 
Süvare Bu akşam 

Siı eına aleminin eşsizı yıldızı ( Lajana ) nın eşi ve benzeri görülmemiş şah 
. 

esen 

Türkçe sözlü - yeni ve eski şark musikili 

Hind mezarı 'Mihracenin gözdesi -
tekmili birden 

---------------------------------------- ______________________________ , ______________________________ __ 
~--------------------...._ _______________________ , ______ _ 

Alsaray Sinemasının 
VASi SALONU BU AKŞAM 

Şeref Galası Olarak Takdim Edilecek Olan Dehakar 

( JEAN GABiN ) • 
ile HarkuUlde Ylldız 

t SİMONE SIMON 
Tarafından bir .5uıeti Fevkaladede Yaratılan Edebiyat ftleminin 

Eşsız Güneşi EMiL ZOLA ' nın Şahascri 

Eransızca Söılü Ekstra Süpeı Fılmini Görmeğe Koşacak 

Yuı.lerce Sinema Meraklısiyle Dolac,.ktır 

Bir Aşk ve İhtiras Fılıni Bir Heyecan ve lstirap Şaheserıdir 
AYRICA: Metro Jurnal ve Merekh Fllmlerln en Güzeii 

( Haydütlar. Adası) 

) 

Seyhan Qrman 

dürlüğünden : 

Cinsi Hacmi Mu ham 
M3 03 Lira 
281 000 2 

Dikili kayın ağacı 

Çevirge Mü-

1 utarı 
men vahit fiy1:1lı lira K. 

Kuruş 

so 702 50 

l - Dörtyol kazasının Banrazolugu ormanındaki 281 metre mikap 
kayın kerestelik ağacı 1·1 940 taı ihinden itibarerı 17 gün müddetle açık 
artırmaya konmuş ve ihale 18 l ·940 Perşembe günü saat 15 de Seyhan 
Orman Çevirğe Müdürlüğünde toplanacak komisyon marifetiyle icra edi
lecektir. 

2 - Satışa iştirak edecek taliplerip 2490 sayılı Kanunun hükümle
rine göre 52 lira 69 kuruşluk teminat mektup ve mahbuzlarile ticaret 

odası vesikalarını satıştan bir saat evveline kadar bu komisyona ibraz 
etmeleri. 

1 

DİKKAT : Bu Akşam için Loca ve Balkan Biletlerinin Erkeıı 
Aldırılması Ehemmiyetle Rica Olunur. 

Bu GUn 2.30 da Malek Zoraki Hayduı - Haydutlar Adası 

3 - Bu satışa ait projeler Orman Umum Müdürlüğünden, Seyhan 

Orman Çevirge Müdürlüğü ve Dörtyol Orman Bölge Şefliğinde bulundu· 
ğundan görmek istiyenlerin bu dairelere müracaatları. ) 

TAN SiNEMASINDA 
Bu Ak,am, Görmlyenlerln Arzusu üzerine 

Malek Zoraki Haydut (türkçe) - Demir Pençe 
Bu OUn 2.30 da Demir Pençe - Dolu Dizgin 

Adana Sulh Hukuk mahkemesi sa
tış memurluğundan 

........_ Cinsi 

tırın ve mağa
ı:a maamüşte 

milat 

Hurludu Muhammen de~t-ri 

Şarkan yol, şimalen 138-29 

dink, 139·19 ev, cenuben 
138·19 ev, 138 48 ev ile 
çevrili 

lleş bin lira
dır. 

Sağ ve içinde Şarkan Kunnamaz Kiıkor Beher dönü· 
~v bağı garbeo kunduracı oğ- mü 120 lira 

hı A ı tin bağı, şimal en Ha-
cı Mehmet bağı ve kundu· 
racı kızı Malıları bağı ve 
cenuben Şükrü o~lu Kir · 
kor ba~larile ÇPVrili 

Semti 

Uluca mi 
m. 

Yıl~nlı 

mevkii 

Yukarda cins ve hudutları yazılı gayrimenkulların kabili taksim bu 
1 unmadığından izaleı şuyu suretile ve açık artırma ile Belediye müzayede 
~alonunda satılacaktır. Dellaliye ve salon reı-ıimleri müşteriye aittir. 30.1. 
~40 tarihine müsadif salı günü saat sekiz lıuçukta başlıyarak Oll ikide ka
tı ihalesi icra kılınacağından talip onların yüzde yedi buçuk pey 
:~Çasının birlikte meıkı1r gün ve saatte Bt:lediye müzayede salonunda 
azır bulunmaları ilan olunu . 112~6 

30-3-6- 9 11294 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hast. larını kabule 
başlamıştır. 

R. C. A. Radyoları 
1 d • g e ı 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Remo 

42 
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TÜRK.SÖZÜ· 

GAZETECİLİK-MATBAACILIK 

• • • 
Getirilen yeni makinelerle Türksözü matbaa

cılıkta son teknikle çalışıyor 

Türksözü 
matbaası 

Son getirttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmualar , gazeteler, 
cedveller, çekler , biletler, kart-

vizitler, haritalar , planlar, mak
buzlar , her boytfa defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 
edilir . 

-
~1~11 
• 

Türksözü 
Cilthanesi 

En modern vasıtalarla 

mücehhez bulunuyor 

Kitaplarınızı Şark karı yahut 
Avrupa karı nefis bir cild içinde 

görmek istiyorsanız Türksözü 
Ciidhanesine gönderiniz . 

Zarif sağlam 

Bir cild~ bölgede ancak Türk
sözünün sanatkar mücellidinin 
elinden çıkabilir . 

Diş Tabibi Şevket 
lstanbuldan avdet etmiş ve hastalarını her gün saat 8-12 ve 14-18 

ya kadar Müslüm Apartmanındaki muayenehanesinde kabule başlamıştır. 
11258 

T. iŞ BANKASI' 010 

1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26Ağustos,1 Eylul, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 • 1000 • - .S.000 • 
8 • 500 • - 4.000 • . 

16 • 350 • - 4.000 • 
60 • 100 • - 6.000 • 
65 50 - 4.750 • • • 

251 • 25 • - 6.250 • 

~35 32.000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 ----------------

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
----~---- ---~------KiLO FIATI 

ar CiNSi E c Sablan Mikd n az , ı:..n çok 
K. S. K. S. Kilo 

,_Koza~ - oo 1=9,50 ~~ ==== ........ -==~== 
ı-.-M:;-----=,----·•-oo___ 41 

a. par atı • 

' 

Ma. temizi • 00 -40 
·-~--~;;.;;;;.;__~--~-------~--Koza parlağı 44,50 
-Kapinıaı-ı -=----- 47 __ _ 
Klevlind 00 -5-l) ---

Klcvland ( Y.M. ) 1 

YAPAGJ 
...... ---.--

~----------Beyaz ' ı 1 Siyah 

ÇfGIT 

--=-y.,.....e-:crli:---::•=y-=-e-m=lik,_,.---•-----,ı____ ------

.. •Tohumluk., 3,50 
_ ... _ _. -' 

HUBUBAT 
8uğday Kıbns 1 •----'"---;;........,,.----- i---------·------

• Yerli 

1
----.::...--

Mentane 
A,;a 3.30 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 15 • 1 15.70 

--

UN -
Dört yıldız Salih 
üç • • 
Dört yıldız Doğruluk 
üç • • 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç 

" " 
Simit .. 

Livorpol Telgraflara 
28 I 12 I 1938 

Pene Santitra 

Kambiyo ve Para 
tş Baukasından alınmıştır. ·--Hazır ı 8 70 Lireı ı •-----------8- -38 Rayişmark -

Vadeli 1. F k ( F ) 1---------1~-~ - ran ransız 2 90 -21 
36 
00 

Vadeli 111 8 SS Sterlin (İngiliz) -5-

Hind hazır 7 '% Dolar ( Amerika ) ~ _ 
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Yazıhanesi inan 

1ıı" Yeniden açtığımız istiklal Okulu karşısında [ 82 ] numaralı inan y 
hanesinde " Tüccari hesaplara bakılır ve defter tutulur. Nüfus, Tapu, 
na, Ferağ, Belediye işleri için her nevi istidalar yazılır. Ankarada Ve 
!etler - Devlet Şurası - Mahkemei Temyiz ile rr.smi devairdeki iş 
sür'atle takibedilir. Son sistem makinalarla mücehhez matbaada tab iş 
rine zirai alat, radyo, bisiklet ve bütün makina ve yedekleri radyo ti 
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(J1 it leri ve memleketimizin yapı işlerin l! kullanılması fenc~ m'.liafık kire 

( tuğlalardan ) istenilen yere kadar göndermeğe delalet eder. ( Yok 
ve fakir yurddaşlarla askerlerin yazıları parasız yazılır. Sür'at intizı 
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emniyet yazıhancmizin prensibidir. 

Belediye sabık tahakkuk memuru Remzi Tur 
Belf'!diye sabık tahsil memuru Rasim Gökbe rlc 
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Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türk sözü matbaası 
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